
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
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ΠΡΟ:  
1. Πεπιθ/κή Γ/νζη Α/θμιαρ & Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 
Κπήηηρ  
2. Γ/νζειρ Α/θμιαρ & Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ ηηρ 
Κπήηηρ (Τπότη Τπεςθύνυν σολικών 
Γπαζηηπιοηήηυν) 
3. σολικέρ μονάδερ 
4. ΚΠΔ ηηρ Κπήηηρ 

  
 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ζςνέσιζη λειηοςπγίαρ ηος Πεπιθεπειακού 
Δικηύος Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ «Αλλάξηε ςμπεπιθοπέρ…ΑνακςκλωS.O.S. ηε» 

              

Σο ΚΠΔ Βάμος ζςνεσίζει ηη λειηοςπγία ηος Πεπιθεπειακού δικηύος Π.Δ. ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Αλλάξηε ςμπεπιθοπέρ…ΑνακςκλυS.O.S.ηε», θαη θαιεί ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο λα αλαλεώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ή λα πάξνπλ κέξνο ηώξα γηα πξώηε θνξά. 
Σν Γίθηπν ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια  ΚΠΔ θαη Τπεπζύλνπο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Κξήηεο. Θα δεηεζεί ε έγθξηζε ζπλέρηζήο ηνπ από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο.  

 
Οι ζκοποί ηος δικηύος είναι: 

- Η πξναγσγή θαη ε αλάπηπμε ηεο Π. Δ. ζηα ζρνιεία 
- Η επαηζζεηνπνίεζε, ε ελεξγνπνίεζε θαη ε απόθηεζε από ηνπο καζεηέο θξηηηθήο ζθέςεο  ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  
- Η ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα ηελ κείσζε ησλ ζθνππηδηώλ, ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθύθισζε ζηα ζρνιεία. ηόρνο επίζεο είλαη ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ, 
ηδεώλ θαη γλώζεσλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ε παξνρή γλώζεσλ θαη ηερληθώλ 
επαηζζεηνπνίεζεο καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηε κείσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ, ηελ θνκπνζηνπνίεζε θαη ηελ αλαθύθισζε. 
 
Οι επιμέποςρ ζηόσοι είναι:  

- Η ελεξγή θαη ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 
πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. 

- Η νξηδόληηα επηθνηλσλία θαη ε δηθηύσζε ησλ ζρνιείσλ.   
- Η έκκεζε επίδξαζε ζην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, (νηθνγέλεηα, θίινη, γεηηνληά), αθνύ νη καζεηέο 

ιεηηνπξγνύλ σο «ππξήλεο» επαηζζεηνπνίεζεο. 
Θεσξνύκε όηη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ ζεκαηηθνύ δηθηύνπ είλαη αλαγθαία θαη ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηε δηακόξθσζε ζπκπεξηθνξώλ ζε καζεηέο-ηξηεο, εθπαηδεπηηθνύο θαη επξύηεξα ζην θνηλσληθό 
ζύλνιν. 

Γηα δήλυζη ζςμμεηοσήρ, ζπκπιεξώζηε ειεθηξνληθά ηηο παξαθάησ Αηηήζεηο: 
 σολεία https://drive.google.com/open?id=1YHeNhEtpKrf47F9BlUCriyOZkK-UYtg-   
 ΚΠΔ https://drive.google.com/open?id=1rVqgilQSXqryINDU1I4Sv-RA5gZdNRQrNNb_bRxz7e0  
 Τπεύθςνοι σολικών Γπαζηηπιοηήηυν https://drive.google.com/open?id=1Eeq4aMmei0baFe47WdQ-

ayv1lJWeaohHvVKH7qMJ21k  
 

Ο Τπεύθςνορ ηος ΚΠΔ Βάμος 
 
 
 

Πονηικάκηρ Φώηιορ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΗΣΗ 
ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
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Σειέθσλν : 28250 83230       
Fax : 28250 83231     
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kpevamou@gmail.com 
http://kpevamou.blogspot.com  
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